
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا  الشيخ :

شريك له وأشهد أن حممدا عبده  فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال

  ورسوله ، أما بعد :

فالوقت تأخر بنا مضطرين خضوعا لقضاء اهللا وقدره الغالب ، ولذلك فنرجوا أن نتمكن من اإلجابة عن أكثر ما 

ميكن من األسئلة حىت ما تتكرر الصورة اليت وقعت يف اجللسة األخرية حيث توفر عند أحد إخواننا العشرات من 

 مل نتمكن من اجلواب إال على سؤالني اثنني منها أو ثالثة ؛ واآلن نرجوا أن نتمكن من اإلجابة على األسئلة مث

أكثر األسئلة اليت جتمعت يف يد أخينا أيب احلارث وهذا يقتضي مين ـ وأرجوا أن ميكنين ريب من ذلك ـ االختصار 

  تفضل هات ما عندك ؟يف اإلجابة حبسب اإلستطاعة و ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ؛ ف

رجل نذر نذرا وهو عبارة عن مال ألحد أقاربه ، فمات هذا القريب قبل وفاء النذر ؛  السائل :احلليب : يقول ، 

  فماذا يفعل هذا الرجل الناذر يف املال الذي نذره ؟

  يعين مات املنذور له ؟ الشيخ :

  احلليب : مات املنذور له نعم .

  ه .ينزل به إىل من يرث الشيخ :

  جزاك اهللا خريا السائل :

  وإياك . الشيخ :

؛ فهل يشرتط  ( على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه األمة دينها )صح احلديث على أن  السائل :

  باددين أن يكونوا من أهل السنة أم ال يشرتط ذلك ؟

لو سأل سائل وأرجوا الشك هذا شرط أساسي ، وهذا يف الواقع عندي هذا السؤال يشبه عندي كما  الشيخ :

أن ال يصدر مثل هذا السؤال من ذاك السائل كما لو قال هل يشرتط أن يكون مسلما ؟ هذا السؤال ال يرد 

بطبيعة احلال ، هل يشرتط يف ادد أن يكون مسلما ؟ أظن هذا ما خيطر على بال إنسان ؛ أما هل يشرتط أن 

البعض ولذلك جاء هذا السؤال مطروحا اآلن واجلواب  يكون من أهل السنة ؟ فهذا السؤال قد خطر يف بال

البد من أن يكون من أهل السنة ولست أعين أن يكون من أهل السنة يعين من العلماء وإمنا أن يكون على 

منهج أهل السنة وليس منحرفا عن اخلط الذي جاءنا عن سلفنا الصاحل رضي اهللا عنهم ؛ فهذا البد منه ولكن 

ان ال يتعلق بالسؤال لكن أعتقد أن فيه فائدة كربى ، ادد ال يشرتط أن يكون جمددا يف ادد وهذا وإن ك

الدين فقط بل يف كل ما ينفع املسلمني ، فقد يكون مثال جمددا يف التاريخ وقد يكون جمددا يف الطب ، ولكن يف 



نتصور أخريا أنه ميكن أن  ضمن الدائرة السابقة أن يكون من أهل السنة واجلماعة ، وعلى ذلك فنستطيع أن

يكون يف العصر الواحد أكثر من جمدد واحد ، إذا الحظنا هذا املعىن الواسع فممكن أن نتصور اجتماع عديد 

  من اددين كل يف اختصاصه يف عصر واحد ، نعم .

ة يف صالة احلليب : نقرأ يف كتب الفقه عن شروط للصلوات أو صالة اجلمعة أو غريها فما هي الشروط املعترب 

  اجلمعة ؟

احلقيقة أنه قد وضع باجتهاد طبعا من األئمة السابقني على ما بينهم من اختالف يف تلك الشروط اليت  الشيخ :

وضعوها ، وضعت لصالة اجلمعة شروط كثرية ولكن ال يسلم منها أكثرها ال يسلم من النقد ، أو على األقل من 

ا مثاال على ذلك قريبا وهو معروف عند متأخري الشافعية أنه يشرتط تعريها عن الدليل امللزم بشرطيتها ، خذو 

عدم تعدد اجلماعة صالة اجلمعة يف مساجد كثرية أي الشرط أن تصلى اجلمعة يف مسجد واحد ، فإذا تعددت 

اجلمعة يف مساجد كثرية يكون صالة اجلماعة كلهم باطلة إال اجلماعة األوىل اليت دخل إمامها يف الصالة قبل 

غريها ، وهم يعلمون وخاصة يف ذاك الزمان بل وحىت يف هذا الزمان هم يعلمون أنه ليس من املمكن أن يتمكن 

اإلمام بل واجلماعة ولو بعد السالم أن يعرفوا من السابق حىت حيكم بأن صالة هؤالء هي الصحيحة واملسبوقني 

زماننا هذا الذي وجدت فيه الوسائل الكثرية اليت صالم باطلة وعليهم اإلعادة ، ملا كان هذا غري ممكن حىت يف 

تقرب البعيد وتظهر اهول وحنو ذلك ، فال ميكن أن يعرف اجلماعة من هي اجلماعة األوىل ؟ ويرتتب من وراء 

ذلك عندهم حكم خطري جدا أال وهو إعادة صالة اجلمعة ظهرا ؛ فكل الذين صلوا يف مساجد متعددة صالة 

يدوها ظهرا ، ملاذا ؟ ألم مل يعرفوا من هو السابق منهم ، فهذا الشرط أي شرط وحدة اجلمعة عليهم أن يع

اجلماعة يف صالة اجلمعة قد قال به اإلمام الشافعي رمحه اهللا وإن كان هناك رأي آخر أنه إذا اتسعت البلدة 

، السبب األول أنه ال يوجد يف ووجد ا مسجدان كبريان فيجوز التعدد فيها ، وهذا القول البد منه لسببني اثنني 

السنة فضال عن الكتاب بيان مثل هذا الشرط وهو عدم تعدد اجلمعة ؛ الشيء الثاين هو قوله تعاىل كقاعدة عامة  

فال ميكن بداهة أن  (( ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ))كما هو معلوم عند كل طالب العلم هو قوله تعاىل : 

لدة الواحدة يف املسجد الواحد حينما يكون البلد واسعا فيه األلوف املؤلفة فضال أن جيتمع الناس كل الناس يف الب

يكون فيها املاليني اململينة ؛ فإذا كان ال يوجد دليل يف الكتاب والسنة على مثل هذا الشرط وكان التقيد مبثل 

صحت صالتنا أم مل تصح ؟ يف حرية ، يا ترى  " حيص وبيص "هذا الشرط يوقع الناس يف احلرج وكما يقال يف 

(( يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم مثل هذا ال يعرف يف الشريعة اليت من أصوهلا قول ربنا تبارك وتعاىل : 

لذلك فاشرتاط وحدة اجلماعة يف اجلمعة ال دليل عليه يف الكتاب والسنة بل هو ضد الكتاب والسنة  العسر ))



ولكن ما هو مستند اإلمام الشافعي رمحه اهللا حينما ذهب إىل شرطية ذلك  ملا فيه من إيقاع الناس يف احلرج ،

الشرط املرجوح فيما شرحته آنفا ؟ إن له ملحظا له وجاهة ، ولكن ال يتضمن تلك الشرطية ملحظه يف ذلك أن 

مسجده النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مل تكن اجلمعة متعددة يف زمانه ، فقد كانت صالة اجلمعة وحيدة يف 

عليه السالم وقد كان أصحاب القرى ، أهل القرى أهل العوايل الذين كانوا خارج املدينة وحول املدينة كانوا 

ينزلون يوم اجلمعة إىل املسجد النبوي صلى اهللا على مؤسسه وسلم عليه ؛نعم فالشاهد أن الشافعي رمحه اهللا 

اختذ ذلك شرطا ؛ لكن هذا ميكن إذا أردنا أن نعرب الحظ أن صالة اجلماعة يف صالة اجلمعة ما كانت تتعدد ف

عنه بأنه شرط وأن جناري اإلمام الشافعي يف قوله بشرطية هذه الوحدة أن نقول هي شرط كمال وليس شرط 

صحة ، وعلى هذا نقول ال حيسن تعدد اجلماعات يف كل مسجد تقام فيه صالة اجلماعة ، فيجب التفريق بني 

فاملسجد اجلامع هو الذي ينبغي أن يقصد يف صالة اجلمعة ؛ أما املساجد الصغرية اليت  املساجد وبني اجلوامع ؛

مهيئة للناس يف احلارات ويف احملالت لصالة اجلماعة فهذه ترتك لصالة اجلماعة وال جيوز أقول تفريق اجلماعات 

يف هذه املساجد الصغرية ؛ ألن اليت تتجمع وتتكتل يف املساجد اجلوامع ، ال جيوز تفريقها بإقامة صالة اجلمعة 

املساجد الصغرية كانت يف عهد الرسول عليه السالم فأنتم تعلمون أن معاذا رضي اهللا عنه كان يصلي صالة 

العشاء وراء النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مث يأيت قومه فيؤمهم يصلي م صالة العشاء هي له نافلة وهي هلم 

قام فيها صالة اجلماعة كانت معروفة يف عهد الرسول عليه السالم ويف ذلك مجاعة ؛ فتعدد املساجد اليت ت

بالشك توسعة على املسلمني ؛ أما تعدد اجلوامع مل تكن موجودة يف عهد الرسول عليه السالم ، فهذا الواقع هو 

و يف مساجد  ؛ لكن بتقديرها وتقوميها فقال بأن الصالة تبطل إذا تعددت ول ...الذي الحظه اإلمام الشافعي 

كبرية ، هذا يف قول له ، ويف القول آخر ملا وجدت البغداد القدمية وبغداد اجلديدة وفرق بينهما ر دجلة قال 

جيوز إقامة مجعتني يف كل من القسمني ، هذا خالصة ما ميكن أن يقال بالنسبة هلذا الشرط ؛ وهناك شروط 

 مطلع كلمتنا هذه ، ولكننا نذكر كلمة جامعة وهي أنه ال أخرى لكن البحث فيها يطول وخنرج عما أشرنا إليه يف

(( يا أيها الذين يوجد يف الشرع ما يوجب على املسلمني أن يلتزموه يف صحة صالة اجلمعة إال اآلية الكرمية : 

إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة أي يف أي  آمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اهللا ))

إذن على من مسع النداء فليجب   (( فاسعوا إلى ذكر اهللا ))ان مسعتم هذا األذان يوم اجلمعة فعليكم اإلجابة مك

( الجمعة ال تجب كما جاء يف بعض األحاديث األخرى ؛ الشرط الثاين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : 

  كره اآلن ، املهم يف مجاعة ..وميكن يف شيء رابع ال أذ  على المرأة وعلى المسافر وعلى العبد )

  الطفل ؟ السائل :



  ال . الشيخ :

  احلليب : أهل البادية ؟

  ال ؛ املهم يف مجاعة صالة اجلمعة واجبة يف مجاعة إال الذي أذكره اآلن املرأة والعبد الشيخ :

  واملسافر  السائل :

  واملسافر . الشيخ :

  سائل آخر : واملريض .

، واملريض ؛ فإذن صالة اجلمعة جتب يف مجاعة إال على هؤالء األربعة ، فال يوجد أيوه اآلن جئت ا  الشيخ :

أي شيء يشرتط يف صحة صالة اجلمعة إال أن تكون يف مكان ينادى إليه ويكون فيه مجاعة واجلماعة اثنان 

ا فكثري من فصاعدا ، فإذا كان اإلمام واحدا واثنان خلفه فالصالة صحيحة ، وبالنسبة للبادية كما ذكر آنف

العلماء يقولون بأن أهل البوادي ال جتب عليهم صالة اجلمعة وإمنا عليهم أن يصلوها ظهرا ، هذا يقال فيه ما 

قيل آنفا يف شرط عدم التعدد أي ال دليل يف الكتاب وال يف السنة على أن أهل البوادي ال مجعة عليهم ، أهل 

إما أن يكونوا مسافرين أو أن يكونوا ظاعنني مقيمني ، فإن كانوا  البوادي هلم حالة من حالتني كأهل املدن والقرى

مسافرين فال فرق بينهم كأهل بادية وبني املسافرين كأهل املدن ؛ فاملسافر مطلقا كما مسعتم يف احلديث السابق 

ء بديل عن ليس عليه ايش ؟مجعة أما إذا كانوا مقيمني فعليهم إقامة اجلمعة ألن هذا فرض كما يقول بعض الفقها

صالة الظهر ألا تتميز خبطبة اجلمعة يعظ ويذكر وحنو ذلك من العلم ؛ فالقول بأن أهل البوادي ال يصلون 

اجلمعة هذا وإن كان منقوال عن بعضهم ولكن ال دليل عليه أوال ، مث قد جاءت بعض اآلثار السلفية الصحيحة 

 مصنفه عن عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه ولعله أيضا تؤكد هذا الذي نقوله أال وهو ما رواه ابن أيب شيبة يف

عن عمر بن اخلطاب أنه كتب إىل أهل البوادي أن يقيموا الصالة حيث هم مقيمون ؛ فإذن على املسلمني مجيعا 

( كل شرط أن يصلوا صالة اجلمعة حيث ما كانوا وكل شرط سوى ما ذكرته آنفا فهو كما قال عليه السالم : 

وفهم هذه القضية على هذه التوسعة الشرعية مهمة جدا  ب اهللا فهو باطل ولو كان مائة شرط )ليس في كتا

جدا وخباصة يف عصرنا احلاضر فإن هناك من الشروط ما يبطل صالة كثري من األلوف من املسلمني الذين سافروا 

اإلسالم ، والذين أشري إليهم إمنا  وال أقول هاجروا ألم ما هاجروا ألن اهلجرة إمنا تكون من دار الكفر إىل دار

سافروا من بالد اإلسالم إىل دار الكفر ومع ذلك فإم يسمون أنفسهم بأم مهاجرون ، هذا قلب للحقيقة 

الشرعية ؛ فاملهاجرون األولون كما تعلمون هاجروا من مكة اليت هي خري بالد اهللا وأحب بالد اهللا إىل اهللا ، مث 

( ولو ال أن قومك أخرجوني منك ما خرجت حيث ملا هاجر منها التفت إليها وقال هلا : إىل نبيه عليه السالم 



هؤالء الذين تركوا بالدهم هذه املفضلة هاجروا من مكة إىل املدينة هؤالء هم املهاجرون حقا ؛ ملاذا ؟ ألم  )

املدينة املنورة ؛ أما هؤالء هربوا بدينهم وجنوا بعقيدم عن عقيدة أهل الشرك والضالل إىل دار اهلجرة وهي 

املسلمون فهم قلبوا احلقيقة حينما هاجروا من بالد اإلسالم إىل بالد الكفر فهذه ليست هجرة ، صحيح أن 

اهلجرة مشتقة من اهلجر وهو الرتك ؛ لكن صارت اهلجرة يف لغة الشرع خاصة بالسفر من بالد الكفر إىل بالد 

من هذا الكالم أن كثريا من املسلمني الذين ابتلوا اليوم بالسفر من بالد  اإلسالم ، فتلك هي اهلجرة ؛ والشاهد

اإلسالم إىل بالد الكفر ال تصح صالم يف تلك البالد ، صالة اجلمعة ، ال تصح صالم ملاذا ؟ ألن هناك 

سلمون اليوم ؟ شرطا يف املذهب احلنفي أن يكون صالة اجلمعة حينما تقام بإذن احلاكم املسلم ؛ وأين احلكام امل

حىت يف عقر دار اإلسالم بالكاد أن جتد حاكما حيكم مبا أنزل اهللا فكيف ببالد حيكمها الكافر الصلييب أو 

اليهودي ؛ اآلن مثال فلسطني مثال ، ال نذهب بكم بعيدا ، فلسطني يف هذا الرأي ال تصلح فيها صالة اجلمعة ، 

قد أذن له باإلقامة ، ولقد سررت بقدر ما حزنت حينما قدر يل  ملاذا ؟ ألم يقيموا وليس هناك حاكم مسلم

أن أسافر إىل بريطانيا والتقيت هناك مع كثري ممن قلنا آنفا أم يسموم باملهاجرين ، فيهم العريب وفيهم 

أدري الباكستاين وفيهم الرتكي إىل آخره ، كلهم مقيمون يف بالد بريطانيا ، بعضهم يف لندن بعضهم يف بالد ما 

أمساءها غريبة جدا ؛ فأنا يسر يل أن أطوف يف بعضها واتصلت مع اجلاليات اإلسالمية هناك فوجدت فيهم 

حركة يعين تفرح القلب ؛ لكن من ناحية أخرى حتزن الفؤاد ، من جهة كيف يستمر املسلمون يعتقدون بعض 

اخلاصة إن أشد الناس تعصبا للمذهب احلنفي  اآلراء الفقهية والواقع يضطرهم إىل أن خيالفوها ، أنا أعلم بتجربيت

خاصة هم األعاجم من أمثالنا حنن األلبان واألتراك إىل آخره ، طبعا هناك شواذ وحنن من أولئك بال شك نعم ؛ 

فهؤالء األعاجم أشد املسلمني تعصبا للمذهب احلنفي ، وهؤالء األعاجم هم الكثرة الكاثرة الغالبة املقيمون يف 

الكافرة اليت أنا أحتدث عنها اآلن ؛ فالشيء الذي سرين جدا أنين رأيت هؤالء املسلمني إما أن يشرتوا تلك البالد 

دورا جاهزة أو على األقل يستأجروا من سكاا االجنليز الربيطانيني ويتخذوا مصليات حىت لصالة اجلمعة ، 

ين شرط الصالة ال تصح إال يف مسجد ؟ فقلنا أين شرط اإلذن من املسلم وهم يعيشون حتت حكم الكافر ؟ أ

ال سقف له ، ولو أن له جدران  ...حىت أن بعضهم يشرتط يف هذا املسجد أن يكون مسقوفا ؛ فإذا كان هكذا 

أربعة فهذا ليس مسجدا وال تصح صالة اجلمعة فيه مثل هذه الشروط ؛ الواقع اضطر هؤالء املسلمون أن ينبذوها 

(( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى لق قوله تعاىل : نبذ النواة وأن يعملوا مبط

هذا من فائدة الفقه الذي نسميه حنن اليوم بالفقه السلفي القائم على الكتاب والسنة  ذكر اهللا وذروا البيع ))

ملقارن ، ال يسمونه بالفقه وعلى منهج السلف الصاحل ويسميه بعضهم على يعين بالتساهل يف التعبري بالفقه ا



السلفي ألن فيه متذهبا مبذهب قد ال يرضاه بعضهم ولكنهم يسمونه بغري امسها ؛ فالفقه املقارن ال يف سلفي وال 

يف خلفي ، وخري الكالم ما أرضى الناس مجيعا ، الفقه املقارن ما املقصود منه ؟ مقارنة أدلة املذاهب بعضها 

ذا ال يكفي بداهة ألنه مثل ما يفعل ذلك كمثل من يتوضأ وال يصلي ؛ ملاذا ببعض ، طيب هل هذا يكفي ؟ ه

؟ ألن الوضوء وسيلة للصالة ، مقدمة هلا ؛ فإذا توضأ ومل يصل فمثله مثل من قارن بني مذهب ومذهب مث هو 

الرجل عاش  مل يزل على املذهب ما استفاد شيئا من هذه املقارنة ؛ أما بيت القصيد من املقارنة هو ؟ أن يكون

مثال دهرا من عمره حنفي املذهب مث تبني له بعد املقارنة لبعض املسائل بأدلتها أن املذهب الفالين الشافعي أو 

املالكي أو احلنبلي أرجح يف مسألة ما ، فصار فيها غري حنفي ، هذه هي الثمرة من دراسة الفقه الذي يسمونه 

د على الرغم من أن هذه مادة مقررة يف الكليات الشرعية يف بعض اليوم بالفقه املقارن ؛ لكن مع األسف الشدي

اجلامعات اإلسالمية جتد املتخرج من هذه الكليات يعين حريان ال يدري هو كالشاة العائرة ما تدري متشي مع 

هذه أم مع تلك ؛ إذن ما يف فائدة من هذه الدراسة إال إذا كانت أوال على الكتاب والسنة ومنهج السلف 

  احل ، مث أن يكون املقصود منها االتباع ملا تبني له أنه احلق.الص

بعض من يتسمون باملشايخ يتعاملون مبا يسمى اجلفر ومفاتيح الرموز واألعداد وغري ذلك  السائل :احلليب : يقول 

  ، ويعدون هذه األمور من الدين ، أرجوا توضيح األمر يف ذلك ؟

من أصعب األمور التحدث عن البديهيات والتدليل عليها ، فمثل هذا  يقول بعض الظرفاء أو األدباء الشيخ :

السؤال يف اعتقادي عرفنا جوابه آنفا وحنن جنيب عن مسألة غريها ، حنن نقول هذا العلم ال هو يف الكتاب وال 

هو يف السنة وال هو مدروس ومعلوم عند السلف الصاحل بل نقول وال أحد من علماء املسلمني ، علماء 

سلمني ال اتهدين وال املتبعني وال املقلدين يقولون ذا العلم ، إمنا يقول به ويدعيه من يريد أن يأكل أموال امل

  الناس بالباطل .

ولذلك فاجلفر املنسوب إىل علي رضي اهللا عنه وكدت أن أقع يف خطأ مشهور يقع فيه غريي ، كدت  الشيخ :

فحبست نفسي وحفظت لساين فلم أقل اإلمام علي ، ال ألنه ليس  أن أقول اجلفر املنسوب إىل اإلمام علي ،

إماما ، ال ، إمنا هو من أئمة املسلمني بالشك ولكن العرف خصة ذه اللفظة اإلمام ، أي عرف ؟ العرف 

السين أم العرف البدعي ؟ نعم هو العرف الشيعي ، هم الذين سحبوا هذا اللقب وخصوه بعلي رضي اهللا عنه 

م له وعلى اخللفاء الراشدين األولني أيب بكر وعمر وعثمان ؛ ولذلك فمن اخلطأ أن نذكر عليا بلفظة تعصبا منه

اإلمام دون بقية اخللفاء الراشدين ؛ فإذا قلنا اإلمام أبو بكر حينئذ جاز لنا أن نقول اإلمام علي ؛ لكن أنا 

ل عنهم ألم أعداء اإلمامني الشيخني أيب بكر أذكركم هل مسعتم يوما ما عاملا من أهل السنة أما الشيعة فال نسأ



وعمر ؛ لكن هل مسعتم يوما ما عاملا من علماء املسلمني أهل السنة واجلماعة يقولون قال اإلمام أبو بكر ؟ 

اجلواب ال ؛ لكنكم مسعتم مثلي وكدمت أن تسمعوا مين اإلمام علي ، ملاذا ؟ هذه الغفلة اليت تسيطر على الناس 

ذي ران على قلوب كثري من الناس املسلمني فضال عن غريهم يقولون قال اإلمام علي رضي اهللا عنه ، والتقليد ال

على الرأس والعني هو إمامنا بال شك ولكن ملاذا خصصتم عليا باإلمامة ؟ ألنه هو اإلمام عند الشيعة ، وألم 

، مث صادرها منه أبو بكر وعمر وعثمان  يزعمون ضغثا على ابالة أن اخلالفة كانت له بوصية الرسول ، زعموا له

طيلة هذه القرون الفاضلة وهو مل يستطع أن يأيت ساكنا ، ملاذا ؟ ألم زعموا أنه رأى املصلحة يف ذلك ، ما 

يطالب حبقه الذي أعطاه الرسول عليه السالم ، ويف حجة الوداع زعموا ؛ إذن هذا تعبري شيعي فيجب أن حتفظوا 

أيضا خصصوا عليا ذا التكرمي ، حنن نقول علي كرم اهللا  " علي كرم اهللا وجهه "أيضا قوهلم ألسنتكم منه ومثله 

وجهه الشك ؛ لكن ملاذا خصصنا عليا دون أيب بكر وعمر وعثمان ؟ نقول لكم كما قلنا آنفا لقد مسعتم الشيعة 

لبقية اإلمام أبو بكر كذلك ما قالوا يقولون اإلمام علي كرم اهللا وجهه لكن ما مسعتم منهم من يقول يف أيب بكر وا

ولن يقولوا أبو بكر كرم اهللا وجهه ، إىل آخره ؛ لكن أمل تسمعوا كثريا من مشايخ املسلمني يقولون قال علي كرم 

اهللا وجهه ؟ نعم ، األخرى كاألوىل متاما ، واألخرى كاألوىل متاما أعين األخرى كاألوىل متاما من حيث استعماهلم 

األوىل من حيث عدم جواز ختصيص األوىل كاألخرى بعلي دون األولني من اخللفاء الراشدين ؛ ، واألخرى ك

لذلك ينبغي أن حنفظ ألسنتنا من أن نقول قال علي كرم اهللا وجهه وحده أو قال اإلمام علي وحده ، إن كان 

نفرق بني أحد منهم ؛  والبد أعطينا لبقية اخللفاء ما نعطيه له من الوصف ووصف يصدق عليهم مجيعا لكي ال

ولكن اتباع الرسل ينبغي أن  (( ال نفرق بين أحد من رسله ))الشك أن هذه آية جاءت يف األنبياء والرسل 

نسلك فيهم سبيل الذين نسلكه مع الرسل ؛ فهؤالء مجعهم الرسول عليه السالم يف بوتقة واحدة كما يقولون يف 

 ليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي )( فععبارة واحدة يف مجلة واحدة حيث قال : 

إىل  ) ...( النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة  وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وقال : 

  آخر العشرة املبشرين باجلنة ؛ فإذا ال نفرق بني أحد منهم ؛ غريه .

  . ...احلليب : عفوا شيخنا مل تكمل السؤال 

أحسنت ، كنا نتكلم وسبحان اهللا يف ذهين أين شردت فجزاك اهللا خريا ؛ يقولون إن اجلفر هذا ينسب  شيخ :ال

إىل من ؟ إىل علي رضي اهللا عنه ، علي ما عنده خرب ال يف هذه اللفظة وال عنده خرب ذا اجلفر املزعوم ، مث هذا 

(( عالم الغيب عرفا هلم به تعاىل ببعض صفاته : اجلفر باطل شرعا ذلك ألن اهللا عز وجل يقول منبها عباده م

فاجلفر يزعمون أم الذي يتدارسونه ويتعاطونه  فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضى من رسول ))



ويعتمدون عليه يزعمون أم به يتحدثون عن أمور غيبية ال سبيل ألحد أبدا بأي طريق من الطرق اليت ليست 

أو شرعا أي مبا جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  (( كن فيكون ))بقوله تعاىل : طرقا ميسرة إما كونا أي 

وسلم من التحدث عن األمور الغيبية ال نستطيع أن نقول سيكون كذا إال إذا كان هناك نص يف كتاب اهللا أو يف 

لذلك فهم يتنبأون حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصحيح ، اجلفر ليس فيه شيء من هذا وذاك ؛ و 

(( قل ال يعلم ويضلون أنفسهم ويضلون غريهم ألنه ال أحد يستطيع أن يطلع على الغيب كما قال عزوجل : 

تبارك وتعاىل وإذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع يوما جارية  من في السموات واألرض الغيب إال اهللا ))

( ال فقال هلا عليه السالم وهي جارية ، قال هلا عليه السالم  غد "" وفينا نيب يعلم ما يف تغين وتقول يف غنائها 

يعلم الغيب إال اهللا دعي هذا ، ال تقولي وفينا نبي يعلم ما في غد ، ال يعلم الغيب إال اهللا وقولي ما كنت 

يد ؛ يعين من وصف الرسول عليه السالم مبا فيه وليس كما يفعل النشادون الذين ينشدون األناش تقولين )

ويسموا بأا أناشيد إسالمية وهي بدعة امسية وذاتية ، ليست بدعة امسية فقط بل وذاتية ؛ ألن اإلسالم يف كل 

هذه القرون اليت مضت ولست أعين فقط القرون اليت حنن حنتج ا دائما وأبدا هي القرون الثالثة املشهود هلا 

نعيشه أو كنا نعيشه القرن الرابع عشر ما يعرف اتمع باخلريية بل كل هذه القرون ما عدا هذا القرن الذي 

اإلسالمي يف كل هذه القرون أناشيد تسمى باألناشيد الدينية لكن ضعفاء اإلميان وضعفاء العلم معا ملا ارتاحت 

ون نفوسهم إىل بعض األغاين املائعة اليت ال جيوز النطق ا إسالميا ، ال جيوز النطق ا ملا فيها من الفسق وا

والكالم الفاحش ، فمن باب أوىل أنه ال جيوز التغين والتطريب ا ملا وجدوا ذلك حراما بني التحرمي أرادوا أن 

جيدوا خمرجا هلم للتنفيس والرتويح عن النفوس فجاءوا بأناشيد يسموا أناشيد إسالمية ، ولقد كانوا من قبل ما 

ا أناشيد إسالمية جنوا حىت من التحرمي الظاهر املوجود يف اون ويف األغاين املاجنة فقد وجدت أغاين يسمو

  وفيها من الكفر ما ال يوجد يف األغاين املائعة ، أينعم ، حنن مثال نقرأ فيما يسمونه بالربدة

  فإن من جودك الدنيا وضرا                 ومن علومك علم اللوح والقلم " "             

ماذا قالت ؟ ما قالت يعلم الرسول كل شيء  " ال يعلم الغيب إال اهللا "رية كما مسعتم آنفا رسول اهللا يقول للجا 

 ( ال يعلم الغيب إال اهللا ، دعي هذا )فرد عليها الرسول عليه السالم  " وفينا نيب يعلم ما يف غد "وإمنا قالت 

  إىل آخر احلديث ؛ أما هذا الشاعر البوصريي يقول

  من جودك الدنيا وضرا                 ومن علومك علم اللوح والقلم "فإن  "              

ما يدري ما يكون غدا وما مضى ، ما كان وما سيكون إىل يوم يبعثون ، هذا أكرب من تلك الكلمة اليت صدرت 

ب إال اهللا ( دعي هذا ، ال يعلم الغيمن تلك اجلارية الطيبة القلب ، ومع ذلك مل يرض ا رسول اهللا وقال هلا 



، إىل آخر احلديث ؛ أيضا مضى دور على هذه األناشيد الدينية وبسبب دندنة الدعاة السلفيني فقط برهة  )

نصف قرن من الزمن يف هذا القرن املاضي يدندنون حول اإلنكار مثل هذه األلفاظ دون سائر اجلماعات 

املرجو واحلمد هللا ، فتنبه كثري من الشباب املسلم أنه املوجودة يف الساحة قدميا وحديثا ، كان لدعوم ذلك التأثري 

ال ينبغي حنن أن ننشد أناشيد ونروح عن نفوسنا ونذهب الكلل عن أبداننا بالتطريب بأناشيد يكون فيها ما حرم 

اهللا عزوجل ، مثل قول البوصريي إذن جيب أن نأيت بأشعار جديدة تكون وسطا بني أشعار اون وأشعار املديح 

ايل يف الرسول عليه السالم أو يف األنبياء والصاحلني ، وفعال ظهرت مثل هذه األناشيد يف الزمن األخري ، وقد الغ

تكون أنزه وأقرب إىل الشرع من سابقاا من األناشيد ولكن مع ذلك ال خيلو الكثري منها من شيء من االحنراف 

دمشق بعض األبيات من الشعر ، ايش يقول ساعدونا والغلو والتقرب إىل التصوف املقيت ، كنت أحفظ وأنا يف 

  بقى ايش يقول يا سيدي

  ايش اوهلا السائل :

  باقي اوهلا وآخرها باقي يف ذهين  الدنيا يف من حافظها ؟ ...رايح اقول لكم  الشيخ :

  احلليب : الكل يفين والباقي حي .

الدنيا خيال ظل ملن ؟ لرب العاملني ، من هو هذا هو ، أيش معىن الدنيا يف ؟ هذه هي وحدة الوجود ؛  الشيخ :

رب العاملني ؟ هنا بقى نريد ندخل يف كفريات ؛ ولكن ناقل الكفر ليس بكافر ، يقولون كل ما تراه بعينك فهو 

اهللا ، وهذه املخلوقات هي ظل اهللا ، وهي وهم ال حقيقة هلا ، هذا الشعر يرمي إىل هذه العقيدة الباطلة ؛ املهم 

سنت األلفاظ ولكن دخل فيها شيئان اثنان ، أول شيء دخل فيها أن هذه األناشيد إذا سلمنا قد أيضا حت

بصحة معانيها وعدم تعارضها مع الشريعة كما ذكرنا بعض األمثلة آنفا من التعارض ، إذا سلمنا بسالمتها 

زنوا باألوزان األغاين سالمة معانيها فقد دخل فيها أوال شيء مث حلقه شيء آخر ؛ الشيء األول هو أم يو 

  املائعة

  النوتات املوسيقية السائل :

ايوه النوتات املوسيقية ، هذا البد منه لكل هذه األناشيد واملنشدين ؛ الشيء الثاين وهو األفظع أدخلوا  الشيخ :

ر إىل فيه الضرب على الدف ، فتسمع اآلن أناشيد يسموا بأناشيد دينية وقيض يل على قلة ما ابتلي بالنظ

التلفزيون بأم أحضروا شخصا هنا ومع األسف هو سوري من بلدي وإذا به يعرض ويضرب على الدف متاما ، 

  ومكيف هو متاما ويري حاله بالتعبري السوري قاضي غرض يعين .

فهذا يضرب على الدف ويغين أغاين وأناشيد دينية حىت وصل الدف إىل املساجد حبيلة أيش ؟ أناشيد  الشيخ :



 -يضحك الشيخ والطالب- نية ، ويف املساجد اإلسالمية ، فكله متاجنس عفوا متجانس قلت متناجس دي

  معليش هذا  لغو لكن له معىن 

  . ...احلليب : 

نعم متجانس بعضه مع بعض ، املساجد اليوم مع األسف لو دخلتها دخلت كأنك تدخل كنائس هذا  الشيخ :

مني من جهة وبألباب املسلمني املنحرفني ، حنن ملا كنا يف دمشق كنا مع األسف ظاهره تأخذ بألباب غري املسل

نرى مع األسف الشديد أصبح املسجد األموي كعبة األوروبيني واألمريكيني نساء ورجاال ، ملاذا ؟ ليصلوا ليهتدوا 

ية إىل آخره ، ؟ ال ، مل يكن شيء من هذا وإمنا يتفرجوا على الفسيفساء وعلى النقوش اليت نقشت يف زمن بين أم

هذه آثار قدمية هذه ، وتدخل النساء كاسيات متربجات وأكثر من ذلك نرى الذل ، اسد اسم واستعالء 

 (( ولن يجعل اهللا للكافرين على المؤمنين سبيال ))الكافر على املسلم وربنا عز وجل يقول يف القرآن الكرمي : 

العمائم الصفراء ما تعرفوا هنا ، هذه تدل على أن املتعمم  نرى ماذا ؟ نرى بعض خدام املساجد وعلى رؤوسهم

ذه العمامة ما هو بعامل لكن هو متمسك بدينه ، فبعض هؤالء اخلدم يأيت بنعال يكسيها على أقدام النساء 

األوروبيات الاليت هن متربجات كاسيات عاريات ، وهو جالس القرفصاء وهي فوقه فوق رأسه فهو خيدمها ، ملاذا 

؟ قال لتدخل املسجد ؛ ويف اعتقادي أنا لو دخلت هذه الكافرة أو ذاك الكافر بنعاهلم أشرف للمسلمني من 

هذا الذل الذي كنا نراه آسفني ؛ املقصود فاملساجد كما قال عمر رضي اهللا عنه ملا جدد املسجد النبوي قال 

رضي اهللا عن عمر ؛ لو جاء اليوم ورأى  "" أكن الناس من احلر والقر ، وال حتمر وال تصفر للبناء املهندس 

  مسجد الفيحاء مسجدنا هذا ، لكن ما مسجدنا .

مسجد يعين السوريني لرأى العجب العجاب ، لرأى أن خرب عبد اهللا بن عباس حتقق فعال مما يدل على  الشيخ :

د بالسند القوي عن ابن أنه كان تلقى ما قاله لفظا من عنده من نبيه معىن أو لفظا حيث جاء يف سنن أيب داوو 

ما أمرت بتشييد املساجد  ( ما أمرت بتشييد المساجد )عباس أنه قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

ما أمرت بتشييد املساجد ، قال ابن عباس معقبا على  (( وقصر مشيد ))أي رفع بنياا كما قال يف القرآن : 

زخرفة اليهود و النصارى دخلت مساجد املسلمني اليوم ، ال  والنصارى " " لتزخرفنها كما زخرفت اليهوداحلديث 

أقول كما دخلت صور اليهود والنصارى إىل بيوت املسلمني ، هذا واقع أيضا ؛ لكن هناك فرقا كبريا جدا بني 

ل دخول الزخارف إىل املساجد وبني دخول الصور إىل البيوت ، صحيح كل منهما منكر خمالف للشرع لكن دخو 

الزخارف إىل املساجد أغرق يف اإلنكار من دخول الصور إىل البيوت ، ذلك ألننا اختذنا املعصية عبادة وتقربا إىل 

اهللا إىل اليوم واحلمد هللا مل نسمع ونرجوا أن ال نسمع و نرجوا أخريا أن لن نسمع أن أحدا من املسلمني يتقرب 



يش يف ناس يتقربون إىل اهللا بإدخال الزخارف إىل بيوت اهللا تبارك إىل اهللا بإدخال الصور إىل البيوت لكننا اآلن نع

وتعاىل فصدق فيهم قول ابن عباس هو يف اللفظ ويف الرواية موقوف ألنه فرق بني ما مسعه من الرسول أو بني ما 

قال ابن  ( ما أمرت بتشييد المساجد )قاله الرسول وبني ما قاله هو ، قال عن الرسول عليه السالم أنه قال : 

فمن املمكن أن يكون ابن عباس مسع معىن هذا الكالم  ( لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى )عباس 

الذي قاله من عند نفسه من الرسول عليه السالم ، لكن هو عرب عنه بلفظ من عنده وممكن أن يكون هذا كما 

( لتزخرفنها كما زخرفت اليهود فوع يقول علماء احلديث يف كثري من األحاديث أنه موقوف يف حكم املر 

هذا اليوم واقع ، فدخلت األناشيد اليت يسموا بغيا وظلما وعدوانا باألناشيد الدينية ، دخلت مع  والنصارى )

الدف إىل املساجد يتقربون ا إىل اهللا تبارك وتعاىل ، فنسأل اهللا عز وجل أن يعرفنا دي نبينا صلى اهللا عليه 

  ا به حىت نلقاه تبارك وتعاىل .وسلم وأن ميسكن

احلليب : يسأل أحد اإلخوة السائلني سؤاال غريبا ، ولغرابته قد يكون واقعيا ، يقول رجل وطأ نعجة ـ والعياذ باهللا ـ 

  هل جيوز ذبح هذه النعجة وأكلها ؟

  . اقتلوا الفاعل واملفعول به ، هذا هو اجلواب ؛ فهل جيوز أكلها ؟ بداهة ال . تفضل الشيخ :

  احلليب : يسأل السائل ما الفرق بني املدارة واملداهنة وما هو احلكم الشرعي لكل منهما ؟

الفرق معلوم ومعروف لدى العلماء ؛ املداهنة أن ختالف الدين يف سبيل املداراة ، واملداراة ليس فيها  الشيخ :

امل ومواجهته إذا كان يرتتب من وراء ذلك خمالفة يف الدين وإمنا هو التلطف بالكالم أوال ، مث حتاشي مصادمة الظ

مفسدة ؛ فهذا هو الفرق بني املداهنة واملداراة ؛ املداهنة تتطلب خمالفة الشريعة وهذا ال جيوز ؛ واملداراة إمنا هو أن 

يضع كل شيء يف حمله دون خمالفة للشريعة ، مثال مشهور على ألسنة الناس وكثريا ما يسألونين عنه ، يقولون إن 

فنجيب بأن هذا ال يصح نسبته إىل النيب صلى  ( إنا لنبش في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم )رسول قال : ال

اهللا عليه وسلم وإمنا يروى حنوه عن بعض الصحابة لعله أبو الدرداء ؛ ولكن قريب منه ما رواه اإلمام البخاري يف 

النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال عليه الصالة صحيحه من حديث عائشة رضي اهللا عنها أن رجال استأذن على 

دخل الرجل وجلس عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وهش إليه  ( إئذنوا له بئس أخوا العشيرة هو )والسالم : 

وبش وملا خرج وكانت السيدة عائشة رضي اهللا عنها الكيسة الذكية املؤمنة تراقب أول القصة وآخرها ، ملا خرج 

هو ؛ فلما دخل هششت  ( اءذنوا له بئس أخوا العشيرة )هللا ملا استأذن يف الدخول قلت " يا رسول اقالت 

( إن شر الناس عند اهللا تبارك وتعالى يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة قال يا عائشة  إليه وبششت ؟ "

اء املؤمنني فلو أن يقول شراح احلديث إن هذا الرجل كان منافقا وكان رئيس قبيلة وحتت رئاسته ضعف شرهم )



الرسول صلى اهللا عليه وسلم نبذه وما تلطف معه فرمبا عادت قسوته قسوة له أو منه على ضعفاء املؤمنني 

واملسلمني الذين هم من قومه ؛ فكانت هذه سياسة من الرسول عليه السالم ومداراة له ومل يكن مداهنة ؛ ألنه مل 

  ؛ فهذا هو الفرق بني املداهنة واملداراة نعم . يقل عليه السالم كالما خيالف فيه الشريعة

  . ...شيخنا لو مسحت  السائل :

  كم الساعة اآلن تسعة وربع بعد ربع ساعة ان شاء اهللا ننهي اذا ما كان عندك مانع  الشيخ :

  . ... السائل :

  جزاك اهللا خريا تفضل الشيخ :

واب الدقيقة اليت غاصت فيها أفهام عقول كثري من احلليب : يقول السائل باب توحيد األمساء والصفات من األب

الناس قدميا وحديثا فرتى كثريا من الناس يتكلم فيه بغري علم وقليال منهم من يتكلم فيه بعلم ومن هؤالء الذين 

يتكلمون فيه بغري علم من يقولون بأن آيات األمساء والصفات من املتشابه الذي ال يعلمه اال اهللا سبحانه وتعاىل 

  ما هو قولكم يف هذا نرجوا التوضيح جزاكم اهللا خريا ؟ف


